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Felzárkóztatás-tehetséggondozás
szintfelmérő csoportkialakítás
korrepetálás
átjárhatóság

felvételi előkészítő már 7.évfolyamtól
házi vizsga 



Halloween-Valentin napi játékos vetélkedő



Hallooween 2013 
1. csoportalakítás – mondókák 

2. dal

3. lufi dekorálása Halloween tökké 

4. feladatlapok 

5. activity

6. Winnie the Witch

7. „múmia” 





Országismeret - Totó
LONDON TOTÓ 4
1. Hogy nevezik a világ első londoni földalatti vasútját?

a)The Tube b) The Train c) Metro            d) The Rail
2. Van-e Londonban villamoshálózat?
a) van               b) nincs
3. A Docklands Light Railway Kelet-Londonban közlekedő korszerű városi vasút különlegessége, hogy … 

a)      ingyenes      b) a kocsikban nincs vezető
4. A Legyező Múzeum (Fan Museum) egyike London különös múzeumainak. Hol található ilyen múzeum még a 
világon?
a) Japánban         b) Kínában        c) az USA-ban         d) sehol
5. Milyen gyakran tartják meg a Kulcsok ceremóniáját (Ceremony of the Keys) a londoni Towerben?

a) évente               b) havonta       c) naponta               d) hetente
6. Mi az eredeti neve az Óratorony (Clock Tower) harangjának?

a) Big Ben              b) Chime c) Great Bell           d) Belfry



7. Hány házra oszlik a brit parlament? 
a) egy                   b) kettő c) három                   d) négy

8. A London Eye óriáskeréken 32 kabin található, amelyek London 32 kerületét jelképezik. A számozás mégis 33-ig fut. 
Miért?
a) van egy pótkabin     b) elrontották a számozást      c) a 13-as számot babonából                     kihagyták

9. Mekkora a National Portrait Gallery legkisebb képe?
a) körömnyi méretű b) tenyérnyi méretű c) ajtónyi méretű d) ablaknyi méretű

10. Mikor „született meg” Teddy bear?
a) 1989-ben              b) 1870-ben              c) 2000-ben       d) 1903-ban 

11. A Harry Potter és a bölcsek köve című film állatkerti jelenetében milyen hüllő szerepelt?
a) komodói óriásgyík          b) fekete mamba c) zöld leguán d) burmai piton

12. Mi a közismert nevük a fekete londoni taxiknak?
a) Black Cab b) Black Taxi               c) Yellow Cab d) Yellow Taxi

13. Kiről nevezték el Teddy beart?
a) egy áruház tulajdonosáról           b) egy kisfiúról                      c)  senkiről                                            d) Theodore (Teddy) 

Roosevelt-ről

+1. Hány liter vízben mutatja be a London Akvárium (London Aquarium) a folyók, tavak és óceánok világát?
a) 10 millió liter               b) 2 millió liter               c) 900 liter          d) 40000 liter



Országismeret- utazás



Köszönjük a figyelmet!


